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Urodziłam się 4 lipca 1923 r. we Lwowie jako córka Kazimierza Platowskiego i Zofii z 
d. Rossowskiej. Ojciec mój był wicedyrektorem Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego 
we Lwowie.

W 1929 r. rozpoczęłam naukę w prywatnej szkole powszechnej p.p. Makowskiej i 
Flilskiej  we Lwowie, a skończyłam w 1936 r. w szkole im. Z. Wołowskiej w Warszawie.

W tej samej szkole, w czerwcu 1939 r. skończyłam trzecią klasę gimnazjum 
ogólnokształcącego. Szkoła została zamknięta przez władze okupacyjne w październiku 
1939 r. , kontynuowałam więc naukę na tajnych kompletach i w 1942 r. zdałam maturę typu 
humanistycznego.

Od października 1942 r. rozpoczęłam konspiracyjne studia na Pedagogium Ziem 
Zachodnich, które ukończyłam w lipcu 1943 r., po czym w dalszym ciągu studiowałam 
polonistykę na Uniwersytecie Ziem Zachodnich.

Jednocześnie od lutego 1943 r. działałam w harcerstwie. Odbyłam kurs sanitarny z 
praktyką w ambulatorium chirurgicznym Szpitala Dzieciątka Jezus (listopad 1943 r. – 
kwiecień 1944 r.). Otrzymałam przydział do W.S.K., złożyłam przysięgę AK w czerwcu 1944 
r. na ręce dr. Joanny.

W Powstaniu otrzymałam przydział do Samodzielnego Harcerskiego Punktu 
Sanitarnego na ul. Kredytowej 1  podległego dr Joannie w Dowództwie Sanitarnym na pl. 
Dąbrowskiego 2/4. Komendantką Punktu była Hanna Loth-Wróblewska z 6 WŻDH, 
zastępczynią Irena Zawadzka, urzędniczka Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Po ataku
czołgów na barykadę w poprzek ul. Mazowieckiej Punkt przestał istnieć. Zginęły 
Komendantka i jej zastępczyni. Dalszy przydział uzyskałam do szpitala NOW przy ul. 
Wareckiej. Po spaleniu szpitala w początkach września i ewakuacji dowództwa sanitarnego 
do Śródmieścia Płd. otrzymałam przydział do plut. por. „Wysockiego” (por. „Wysocki” to mój 
brat – Jan Płatowski) – al. Jerozolimskie  między ul. Bracką i ul. Kruczą, baon „Bełt”.

Po kapitulacji wyszłam z plutonem do niewoli. Znalazłam się w obozie przejściowym 
w Ożarowie. Następnie wywieziona zostałam do obozu jenieckiego Lamsdorf, gdzie 
zachorowałam na szkarlatynę, zostałam więc przewieziona do szpitala jenieckiego w 
Zerthain n/ Elbą (2.XI.1944) – tam przebywałam do 15 maja 1945 r. Do Polski powróciłam 
transportem zorganizowanym przez Szpital.

Podjęłam studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Filologicznym 
(polonistyka i anglistyka). Studia ukończyłam w 1952 r. W tym czasie (w latach 1946–1948) 
byłam nauczycielką języka angielskiego w Liceum Pedagogicznym im. Elizy Orzeszkowej. W
latach 1949–1952 byłam również Uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej Nr 1 w 
Warszawie w klasie fortepianu.

28 kwietnia 1951 roku wyszłam za mąż. Urodziłam troje dzieci. W okresie 
wychowywania maluchów przyjęłam prace zlecone w Instytucie Badań Literackich i 
Centralnym Instytucie Informacji Naukowo-Technicznej. Zaowocowało to wydaniem przez 
Ossolinem opracowanej przeze mnie bibliografii pisma „Na ziemi naszej”.

We wrześniu 1963 r. rozpoczęłam pracę nauczycielki w Szkole Podstawowej Nr 12 w 
Warszawie.  Najpierw jako nauczycielka nauczania początkowego, a potem polonistka w 
kasach starszych. Prowadziłam swoje klasy od początku nauki (od klasy pierwszej) do 
ukończenia szkoły.

Wprowadziłam w swoich klasach eksperymentalną metodę nauczania w oparciu o 
doświadczenia Aleksandra Kamińskiego. Zamiast stawiania ocen, dzieci zdobywały „znaczki”
poszczególnych tematów, na które podzielony był cały program nauczania. Również zamiast



ocen ze sprawowania w dzienniczkach wklejane były znaczki od „słoneczek”, po „chmurki” . 
Metoda znalazła uznanie uczniów, rodziców, kierownictwa szkoły i kuratorium, ale nie 
znalazła naśladowczyń (zbyt pracochłonna). Moi dawni uczniowie do dziś przechowują swoje
dzienniczki ze znaczkami.

W „dwunastce” pracowałam do przejścia na emeryturę, to jest do 1986 r.
Jestem członkinią Światowego Związku Żołnierzy AK.
Posiadam odznaczenia : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż 

Zasługi, Krzyż AK, Krzyż Powstania Warszawskiego, Krzyż Partyzancki, Medal Komisji 
Edukacji  Narodowej, Krzyż za Zasługi dla ZHP z mieczami, Order Uśmiechu.

Do harcerstwa wstąpiłam w 1930 r. do drużyny przy szkole p.p. Makowieckiej i Filskiej
we Lwowie. Byłam tam około roku. Mój ojciec był przenoszony służbowo do Krakowa, znów 
do Lwowa, potem do Warszawy (w 1935 r.), więc i rodzina była zmuszona się 
przeprowadzać, a ponieważ ja w tym czasie byłam chorowita (wożona na wózku), więc nie 
miałam szans na chodzenie na zbiórki, wycieczki. Dopiero w lutym 1943 r. za namową 
druhny J. Wróblewskiej „Dygny” – założyłam drużynę harcerek „Słoneczną” (ZHP Hufiec 
Śródmieście). Dziewczęta rekrutowały się ze Szkoły Handlowej przy ulicy Marszałkowskiej. 
W ramach szkolenia przeszłyśmy kurs sanitarny (patrz mój życiorys).

Do Powstania poszły ze mną cztery dziewczyny z mojej drużyny i utworzyłyśmy 
Samodzielny Harcerski Punkt Sanitarny (patrz życiorys).

Po powrocie z obozu jenieckiego, razem z byłymi funkcyjnymi mojej konspiracyjnej 
drużyny reaktywowałyśmy 29 WŻDH w szkole przy ulicy Smolnej. W 1946 r. zostałam 
mianowana hufcową Hufca Praga, a po jego podziale – hufcową Hufca Praga Południe. W 
roku 1946 otrzymałam stopie podharcmistrzyni. W 1948 r. w związku ze zmianami w ZHP 
wystąpiłam ze Związku. Po Zjeździe łódzkim – w 1957 r. zorganizowałam i prowadziłam 42 
WŻDH. W 1959 roku uzyskałam stopień harcmistrzyni. Drużynę prowadziłam do 1959 r., 
kiedy nastąpiły kolejne zmiany w ZHP – zmiany Prawa i Przyrzeczenia.

Do pracy harcerskiej powróciłam w 1967 r., kiedy mój mąż zorganizował w 
„dwunastce” (Szkoła Podstawowa nr 12 w Warszawie) Szczep „Rodło” 88 WDHiZ. 
Obowiązujące w Szczepie – obok Prawa Harcerskiego – „5 Prawd Polaka” (Związku 
Polaków w Niemczech), pozwoliły realizować zasadę Służby Bogu i Polsce. Pełniłam funkcję
członka Komendy Szczepu, na obozach i zimowiskach funkcję komendantki podobozów 
żeńskich.

Wycofałam się z pracy po przejściu na emeryturę, tj. w 1986 r.

Druhna Alina Radkowska jest w zespole „Wędrowniczek po Zachodnim Stoku”. Z 
oficjalnej pracy w harcerstwie wycofała się, ale w naszym zespole działała przez długie lata. 
Brała czynny udział we wszystkich pracach, jakie przez nas zostały podjęte. Przez szereg lat
hm. Alina prowadziła również naszą kasę zapomogowo-pożyczkową. Pracę tę wykonywała 
bardzo skrupulatnie. Ona zbierała składki, ona prowadziła dokładny rejestr wpływów i 
wydatków. Dopiero przez ostatnie trzy lata, ze względu na stan zdrowia, wycofała się z prac, 
ale nawet przy chodziku stara się być wraz z mężem na zebraniach i rekolekcjach.

Opracowała hm. Irena Bieńkowska, 11.2009


